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 المناهجتطوير لاإلدارة المركزية 

 

 واالتصبالث مبدة تكنونوجيب انمعهومبث انمبدة :

                                                                                                                                                                                                              2023 -2022 انصف انخبمس االبتذائي:

 ونصف انزمن : سبعت واحذة

 
   إدارة تنمية مادة الكمبيوتر التعميمى      

                    

 

 – 2022فصم انذراسي األول نهعبو انذراسي نهإختببر  -( 1) نمورج 

  االبتذائي انخبمسانصف  2023

 

 اختر اإلجابة الصحيحة:
  ...................... ك يتم مشاركتها بـــصور لحماية  -1

 ذاكرة الفالش   -ج  الدقة  العالية  -ب   الدقة المنخفضة -أ
 

 ستخدام ..........................ايمكنك التنقل والوصول الى األماكن المختمفة ب -2
  البريد  -ج الصور                -ب  GPSنظام تحديد األماكن  -أ
 

 خطوات حل المشكمة ................. أول من -3
  تحديد المشكمة -ج          المشكمة نسخ -ب            البيانات حول المشكمةجمع  -أ

 
 

  .لكترونية عن طريق ........................يمكنك التحقق من المواقع اإل  -4
 المدونات الرقمية  -ج          URLمحدد موقع المعمومات  -ب         الشخصية األراء –أ 
 

 
  0000000شبكة اإلنترنت هي شبكة كمبيوتر  -5

 محدودة المكان  –ج     مفتوحة –ب     مغمقة  -أ
 
 محصول عمى............ل المواقع االلكترونية االحتيالية تعمل -6

  معموماتك الشخصية –ج (  URLمحدد موقع المعمومات )  –ب   األراء الشخصية -أ
 

 .البحث عن معموماتول خطوة عن أتحديد ........... هو  -7
 قواعد البيانات –ج   والسجالت  الممفات –ب    المصادر الموثوقة -أ

  



   
 

 

 
 

 المناهجتطوير لاإلدارة المركزية 

 

 واالتصبالث مبدة تكنونوجيب انمعهومبث انمبدة :

                                                                                                                                                                                                              2023 -2022 انصف انخبمس االبتذائي:

 ونصف انزمن : سبعت واحذة

 

 
 ( 1تببع أسئهت اننمورج  ) 

 
 خطأامبو انعببرة ان)×( ( امبو انعببرة انصحيحت وعالمت  ضع عالمت ) 

: 
 

 (   )                     ةيستخدم فى إنشاء كممات مرور قوي برنامج  إدارة كممات المرور .1

 (   )     لكتروني يطمب الكثير من المعمومات الشخصيةإيجب عدم االشتراك فى موقع  .2

 )  ×  (     محرك القرص الصمب الخارجي  عمىمن الصعب عمل نسخة احتياطية لصورك  .3

 ( )  ×                             الحقائق تستند الى وجهات نظر الشخص وخبراته .4

 (   )                            المحتوى المطبوع والرقميكال من حمى قانون حقوق النشر ي .5

 (   )      الحذر عند التفاعل مع أشخاص جدد عبر االنترنت     ىعميك أن تتوخ .6

 (   )     مصدر المعمومات الموثوق يكون مكتوب جيدا مع عدم وجود أخطاء تقريبا  .7

 )  ×  (   لكترونية هى مواقع احتيالية بما فيها مواقع التسوق عبر االنترنت ع اإل كل المواق .8

  



   
 

 

 
 

 المناهجتطوير لاإلدارة المركزية 

 

 واالتصبالث مبدة تكنونوجيب انمعهومبث انمبدة :

                                                                                                                                                                                                              2023 -2022 انصف انخبمس االبتذائي:

 ونصف انزمن : سبعت واحذة

 
 

 – 2022إختببر نهفصم انذراسي األول نهعبو انذراسي  -(    2نمورج )  

  االبتذائي انخبمسانصف  2023

 اختر اإلجابة الصحيحة:

            بياناتك لمحصول عمى جائزة.من شخص مجهول تطمب منك رسالة وصول ............. هو من أحد أشكال .1
 إدارة كممات المرور  –ج   التصيد االحتيالى –ب                    االنترنت -أ
 
  .بطريقة تعتمد عمى الحركة والمؤثرات الصوتية األبحاثلعرض نتائج يمكنك استخدام ......... .2
   excel –ج    power point –ب    WhatsApp -أ
 
 ألحد البالغين لسرقة أمواله المصرفيرقم الحساب الحصول عمى  ............يحاول  .3
 أحد أفراد االسرة  –ج    المخترق –ب            معممك  -أ
 
 أو األماكن التى ترغب فى التوجهه اليها. لمتعرف عمى الطريق كرحالت أثناءيمكنك استخدام ....... .4
  البريد اإللكتروني –ج            GPS – ب                          االكتشاف -أ
 
 ........... يمكنك انشاء ممف من خالل األختيار .5
  Newجديد  –ج   Folderمجمد  –ب     open فتح -أ
 
 من انتهاك حقوق النشر بطرق عدة منها ..................... يمكن لممصور حماية أعماله .6

 ذاكرة الفالش   -ج          مائية عمى الصوروضع عالمة  -بسرقة البيانات           -أ
 
 مجمد اختر ...........لفتح  .7

  Newجديد  –ج     Folderمجمد  –ب    openفتح  -أ
 

  



   
 

 

 
 

 المناهجتطوير لاإلدارة المركزية 

 

 واالتصبالث مبدة تكنونوجيب انمعهومبث انمبدة :

                                                                                                                                                                                                              2023 -2022 انصف انخبمس االبتذائي:

 ونصف انزمن : سبعت واحذة

 
 

 ( 2تببع أسئهت اننمورج  ) 
 

 خطأامبو انعببرة ان)×( ( امبو انعببرة انصحيحت وعالمت  ضع عالمت ) 

: 

 (   )   واالفالم وااللعاب وبرامج الكمبيوتر والمواقع االلكترونيةحمى الصور والموسيقى تحقوق النشر  .1

 (  √)                                        شبكة االنترنت  عمى تزورهاالتحقق من المواقع التي  يجب .2

   ( √)   بنك المعرفة المصري من المصادر الموثوق بها  .3

  (   )   تحديث أجهزتك بانتظام  يتمظ عمى أمان معمومات التعريف الشخصية الخاصة بك المحف .4

 (   )   تخزين البيانات عمى وحدات التخزينل" هي أصغر وحدة قياس   bitت " ب .5

 )  ×  ( 0نظام التشغل اليسمح لك بإضافة مجمد فرعى داخل مجمد رئيسى  .6

 )  ×  (  0برامج مكافحة الفيروسات عمى أجهزتك  باستخدامال ينصح  .7

 )  ×  (  0عدم مشاركة معموماتك مع زمالئك في الفصل  يجب .8
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